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ฉบับที่ 062/ปีที่ 16 (เม.ย. – มิ.ย. 61)

สารจากบริษัทฯ
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมำสู่ปีที่ ๓๗ ได้อย่ำงมั่นคง ใคร่ขอขอบพระคุณท่ำนผู้มี
อุปกำรคุณเป็นอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย และขอตอบแทนพระคุณท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ โดยขอ
มอบสิ่งที่ทำให้ท่ำนมีสุขภำพกำย และสุขภำพใจที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุข พร้อมกับควำมรู้มำกมำย
รวมทั้งสำระต่ำงๆ เพื่อให้ท่ำนมีควำม พึงพอใจสูงสุด และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลใน Newsletter
ฉบับที่ ๐๖๒ ประจำปีที่ ๑๖ คงทำให้ “ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ ครอบครัว และคนที่ท่ำนรัก ” ได้รับ
ประโยชน์ และมีสุขภำพกำย และใจที่ดียิ่งขึ้น
สำหรับในเดือนเมษำยน – มิถุนำยน ๒๕๖๑ เนื้อหำสำระใน Newsletter ฉบับที่ ๐๖๒
ของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์เดิม คือเน้นคุณภำพชีวิต มำกกว่ำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ
จำหน่ำย ประกอบด้วยควำมรู้ที่เกี่ยวกับเกร็ดควำมรู้ชีวิตประจำวัน คติสอนใจ กำรปฏิบัติธรรม
ศำสนำ/ปรัชญำ อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรออกกำลังกำย คลำยเครียด สถำนที่ท่องเที่ยวกำรอบรม
และพัฒนำจิต อย่ำงไรก็ดีเริ่มในฉบับนี้เป็นต้นไป ได้นำเนื้อหำ และสำระมำจำกปฏิทินของบริษัทฯ
ดังมีรำยละเอียดอยู่ในข่ำวสำรจำกกองบรรณำธิกำร
ในส่วนกำรจัดทำวำรสำรในปี 2561 ยังคงใช้วิธีเดิม คือ จัดส่งให้ท่ำนผู้มีอุปกำรคุ ณ
ปีละ 4 ครั้ง โดยช่วงที่ 1 ของปี หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใช้ฐำนข้อมูลตำมใบกำกับภำษีของช่วง 3
เดือนที่ผ่ำนมำ คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปีที่ผ่ำนมำ ช่วงที่ 2 ของปี หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะใช้ฐำนข้อมูล
ของท่ำนผู้มีอุปกำรคุณ เดือน ม.ค. – มี.ค. และคล้ำยคลึงต่อเนื่องถึงสิ้นปี 2561



4 ท่า 10 นาที พุงหายแน่นอน

 อาหารมื้อสาคัญไม่ควรมองข้าม



พระอารามหลวงชั้น (เอก,โท,ตรี) ในประเทศไทย





เกร็ดความรู้ “ไม้มงคลประจาราศี” ปฏิทินปี 2549  ขาขัน

คาสอน / คติธรรมที่ดี

ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุน
บริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และจักยินดีเป็นอย่างยิ่งหากท่านจะกรุณาสละเวลาให้ความเห็นและ
ติชม ในการจัดทาวารสาร

ข่าวจากกองบรรณาธิการ
สารบัญ
สรรสาระ
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อำหำรเช้ำมื้อสำคัญที่ไม่ควรมองข้ำม
อำหำรเช้ำมื้อสำคัญที่ไม่ควรมองข้ำม
เกร็ดควำมรู้ “ ไม้มงคลประจำรำศี ” ปฏิทิน ปี 2549
คำสอน / คติธรรมทีด่ ี (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
พระอำรำมหลวงชั้น (เอก,โท,ตรี) ในประเทศไทย
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ข่ำวสำรจำกแผนกบุคคล
บริกำรพิเศษ...จำกแผนกช่ำงบริกำร
รำยชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรำงวัล ตอบแบบสอบถำม ฉบับที่ 061
ร่วมชิงโชคลุ้นรำงวัลเงินสด มูลค่ำ 1,000 บำท ในแบบสอบถำมฯ แนบท้ำย

ส ำหรั บ เนื้ อ หำสำระใน Newsletter ฉบั บ ที่ ๐๖๒ ปี ที่ ๑๖ ประจ ำเดื อ น
เมษำยน – มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๑ ทำงกองบรรณำธิ ก ำร ได้ รั บ ข้ อ แนะน ำจำกท่ำนผู้ มี
อุปกำรคุณ บริษัทฯ ควรนำข้อมูลจำกปฏิทินบริษัทฯ ที่ผ่ำนมำ ซึ่งหลำยปีที่ผ่ำนมำมี
บำงปีเกี่ยวข้องกับ “คุณภำพชีวิต” มำจัดทำ ดังนั้นในฉบับนี้ท่ำนจะพบกับ
 พระอารามหลวงในประเทศไทย
1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (ชั้นเอก)
2. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (ชั้นโท)
3. วัดบวรมงคลราชวรวิหาร (ชั้นตรี )
 สรรสาระ / คุณภาพชีวิต ได้คัดสรรมำจำก Website ต่ำงๆ

เกร็ดควำมรู้ หมวดควำมรู้ทั่วไป “ไม้มงคลประจาราศี” จำกปฏิทิน ปี ๒๕๔๙

ข่าวสาร





เนื่ อ งในโอกำสวำรดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ ไ ทย 2561 ทำงกองบรรณำธิ ก ำรขอให้
ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณทุกท่ำนมีแต่ควำมสุขทั้งกำยและใจตลอดปี 2561
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 ขอแสดงความยิ น ดี กั บท่ า นผู้ มี อุ ป การคุณ ที่ ถูก รางวั ลใน Newsletter
ฉบับที่ 061 ด้วยครับ (รายชื่อผู้โชคดีตามรายละเอียด หน้า 24)
ท้ า ยสุ ด นี้ ข อให้ ท่ า นผู้ มี อุ ป การคุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ ก รุ ณ าให้ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ค าแนะน าต่ า งๆ แด่ ศู น ย์ CRC (http://www.crc.sciencetech.co.th/)
และ Newsletter ทั้ ง นี้ ท างกองบรรณาธิ ก ารจะได้ น าข้ อ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะของท่านไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ท่านมากที่สุด

4 ท่า 10 นาที พุงหายแน่นอน
1. ท่ากระโดดตบ
ทาท่ากระโดดตบด้วยการยืนตัวตรงเข่าชิด แล้วกระโดดแยกขากว้างกว่าไหล่เล็กน้อย
พร้ อ มยกมื อ ขึ้ น ตบเหนื อ ศี ร ษะ ยื ด แขนให้ ตึ ง จากนั้น กลับ มาที่ ท่ า ยื น ตรงแขนแนบล าตัว
เหมือนเดิม กระโดดตบไปเรื่ อยๆ ไม่จากัดจานวนครั้ง

2. ท่านอนบิดตัว
4 ท่า 10 นาที พุงหายแน่นอน
เล่มนี้ จะพามาทาความรู ้จกั กับการออกกาลังกายที่บา้ นแบบง่ายๆ สาหรับผูท้ ี่ อยากมีหุ่น
สวยสุดเฟิ ร์ม / Six Pack สุดเท่ห์ แค่จากัดการทานอาหารยังไม่พอ ต้องออกกาลังกายด้วย แต่ถา้ ใคร
มีเวลาน้อย เราขอแค่ 10 นาที ต่อวัน รับรองว่าน้ าหนักลด ร่ างกายฟิ ตแอนด์เฟิ ร์ มทุ กสัดส่ วนได้
แน่ น อน วิ ธี อ อกก าลัง กายก็ คื อ ท าตามท่ า ดัง กล่ า วเป็ นเวลา 45 วิ น าที ไม่ จ ากัด จ านวนครั้ ง
(แต่พยายามทาให้เร็ ว) จากนั้นพัก 15 วินาที ก่ อนเริ่ มท่ าต่อไป อยากหักโหม ค่อยเป็ นค่อยไป
หากไม่ไหวอย่าฝื น ไม่เช่นนั้นอาจทาให้กล้ามเนื้ออักเสบได้รับบาดเจ็บได้
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นอนคว่ากับพื้น (ควรมีเสื่ อออกกาลังกาย หรื อเสื่ อโยคะมาปูรองไว้ดว้ ย) เอามือวางไว้
บริ เวณหน้าอก ยืนแขนให้ตรงทั้งสองข้าง ดันลาตัวให้ลอยอยู่เหนื อพื้น แล้วบิ ดตัวไปด้านซ้าย
พร้อมยกแขนขวาให้ตึง จากนั้นหันมาสลับเอียงข้าง บิดตัวไปทางขวา ยกแขนซ้ายขึ้นให้ตึง บิด
ตัวยกแขนสลับไปเรื่ อยๆ
5

อาหารเช้ามื้อสาคัญที่ไม่ควรมองข้าม

3. ท่าเตะกลางอากาศ

อาหารเช้ าสํ า คั ญ อย่ า งไร ? การรั บ ประทานอาหารเช้า เป็ นการเติ ม พลัง งานให้กับ ร่ า งกาย
เนื่ องจากพลังงานที่ร่างกายใช้จะได้มาจากการย่อยสลายอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตให้อยู่ใน
รู ปของน้ าตาลหรื อกลูโคส (Glucose) ไว้ในเลื อดเป็ นหลัก และบางส่ วนถูกเก็บเป็ นพลังงาน
สารองที่เรี ยกว่า ไกลโคเจน (Glycogen) ตามกล้ามเนื้ อและตับ ในขณะหลับ ร่ างกายจะไม่ได้รับ
พลังงานจากสารอาหารที่รับประทานอาหาร จึงต้องดึงไกลโคเจนออกมาใช้ตลอดคืน เพื่อช่วยคง
ระดับน้ าตาลในเลือดไม่ให้ต่าจนเกินไป
เคลี ย ร์ พ้ื น ที่ ร อบตัว ยกแขนมาตั้ง การ์ ด บริ เ วณคาง วางเท้า ซ้า ยไปด้า นหน้า เล็กน้อย
แล้วค่อยยกขาขึ้นเตะกลางอากาศ ไม่ตอ้ งเตะแรงมาก แต่ยกขาให้รู้สึกตึงๆ ขณะเตะยืดขาให้ตึง
จากนั้นสลับมาเตะที่ขาข้างขวา สลับข้างไปเรื่ อยๆ

4. ท่าสควอท

หลังการนอนเป็ นเวลานาน ร่ างกายจึงมีระดับไกลโคเจนค่อนข้างต่าในช่วงเช้า จึงควร
ได้รับพลังงานเข้าไปเพิ่มเติ ม หากไกลโคเจนที่ เป็ นแหล่งพลังงานสารองถูกนามาใช้จนหมด
ร่ างกายจะเริ่ มสลายกรดไขมัน เพื่อนาไปเป็ นพลังงานแทนชัว่ คราว ซึ่ งไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการน ามาใช้ เ ป็ นพลั ง งาน จึ ง ท าให้ รู้ สึ กเหนื่ อ ยล้ า อ่ อ นแรง ส่ งผลต่ อ การเรี ยนรู ้
หรื อทางานได้ไม่เต็มที่

ยืนตัวตรง จากนั้นยืดแขนตรงไปข้างหน้าทั้งสองข้าง พร้อมค่อยๆ ย่อเขาลง พยายามให้
ต้นขาทามุมขนานไปกับพื้นที่เท้า ค้างไว้เล็กน้อยก่อนลุกขึ้นแล้วทาซ้ าไปเรื่ อยๆ
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ประโยชน์ ของอาหารเช้ า
มื้อเช้ากินอย่างราชา มื้อกลางวันกินอย่างคนธรรมดา และมื้อเย็นกินอย่างยาจก เป็ นวลีคนุ ้
หูที่ได้ยนิ กันบ่อย ซึ่งประโยชน์ของอาหารเช้ามีอยูห่ ลายประการ ทาให้อาหารเช้ากลายเป็ นมื้อ
สาคัญที่ไม่ควรละเลย การเริ่ มต้นวันใหม่ดว้ ยอาหารเช้าตามหลักโภชนาการจะช่วยให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารและวิตามินที่จาเป็ นในแต่ละวันอย่างครบถ้วน มิเช่นนั้นมื้ออาหารที่เหลืออาจต้อง
รับประทานในปริ มาณมาก เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมในแต่ละวัน จึงไปกระจุก
รวมเป็ นอาหารมื้อใหญ่เพียง 1-2 มื้อ ซึ่งอาจเป็ นผลเสี ยต่อสุขภาพตามมา การเลือกอาหารเช้าที่อุดม
ไปด้วยธัญพืช ไฟเบอร์ และโปรตีน แต่มีน้ าตาลในระดับที่พอเหมาะจะช่วยกระตุน้ สมองให้พร้อม
เรี ยนรู ้ มีสมาธิจดจ่อและจดจาได้ดีข้ ึน
นอกจากนี้ ยังพบว่าคนที่รับประทานอาหารเช้ามักควบคุมน้ าหนักได้ดีกว่าคนที่อด
อาหารเช้า โดยทฤษฎีหนึ่งได้อธิบายเหตุผลสนับสนุนไว้วา่ การรับประทานมื้อเช้าจะช่วยให้
ควบคุมความหิ วได้ค่อนข้างดีและมีแนวโน้มเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่า เพราะ
ผูท้ ี่อดอาหารเช้าจะหิ วโซเมื่อใกล้ม้ืออาหารถัดไป จึงมีโอกาสหยิบขนมรองท้องที่มกั มีแคลอรี่ สูง
เข้าปากได้ง่าย และอาจรับประทานอาหารปริ มาณมากเกินความต้องการของร่ างกาย จากงานวิจยั ที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการทางการแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา (American
Journal of Clinical Nutrition) ได้ติดตามรู ปแบบการรับประทานอาหารทั้งในเด็กและผูใ้ หญ่ในช่วง
20 ปี ปรากฏว่าผูท้ ี่มีพฤติกรรมไม่รับประทานอาหารเช้าเป็ นประจาส่วนใหญ่จะมีน้ าหนักมากขึ้น
รอบเอวขยายกว่าเดิม มีระดับคอเลสเตอรอลเพิ่มสูง และได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอ้ ย
ขณะเดียวกัน อาหารเช้ายังอาจช่วยลดความเสี่ ยงต่อโรคหัวใจให้นอ้ ยลง จากการศึกษาของสมาคม
หัวใจ ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้สารวจผูช้ าย อายุ 45-82 ปี จานวน 26,902 คน ซึ่งไม่ได้รับประทาน
อาหารเช้าเป็ นประจา พบว่ามีความเสี่ ยงต่ออาการหัวใจวายหรื อเสี ยชีวติ จากโรคหลอดเลือดหัวใจ
เพิ่มมากขึ้นถึง 27% แม้วา่ อาจมีพฤติกรรมอื่นที่เสี่ ยงต่อการเกิดโรคได้เช่นกันอย่างการสูบบุหรี่ ดื่ม
แอลกอฮอล์ หรื อออกกาลังกายน้อยลง แต่อาหารเช้ายังคงเป็ นตัวแปรสาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปั จจัยอื่นในการศึกษาครั้งนี้

เกร็ดความรู้ “ไม้มงคลประจาราศี” ปฏิทิน ปี 2549

เมตตาท่าน ช่วยซื้อ
ซายน์เทคซึ้ง ดวงมำลย์
ขอโอกาส ครบวำร
ขอบพระคุณ ท่ำนไซร้

มำนำน
เทิดไว้
ยี่สิบ ห้ำปี
มอบไม้มงคล

เกร็ ดความรู ้ ที่ มาจากปฏิ ทิ นปี ๒๕๔๙ ที่ น ามาให้ ท่ านได้ อ่ า น เป็ นเรื่ อง
“ไม้มงคลประจาราศี ” รู ้หรื อไม่ว่าต้นไม้แต่ละต้นที่จะหยิบมาปลูกไว้ในบ้าน หรื อรอบ ๆ บ้าน
ก็มีอิทธิ พลต่อบ้านและผูอ้ ยูอ่ าศัยแตกต่างกันออกไป แต่บางครั้งการเลือกต้นไม้มาปลูกในบ้าน
นอกจากจะเลื อ กพัน ธุ์ ที่ ช อบแล้ว ก็ ย ัง มี วิ ธี เ ลื อ ก ต้ น ไม้ ม งคลตามราศี ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม
ให้เกิดเรื่ องดี ๆ ในชีวิตด้วย เพราะแต่ละราศีก็มีตน้ ไม้ที่จะช่วยเสริ มโชคลาภแตกต่างกันออกไป
สาหรั บ เล่ ม นี้ เราคัด เลื อ กมาเพี ย ง 5 เดื อ น เดื อ นอื่ น ๆ กรณี ท่ า นสนใจ โปรดติ ด ต่ อ บริ ษ ัท ฯ
เพื่อบริ ษทั จะได้จดั ส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ท่านเพิ่มเติม
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เดือน กุมภาพันธ์ :

เดือนมกราคม :

ราศีมังกร 16 ม.ค. – 15 ก.พ. (Capricorn)
ไม้มงคลที่ควรปลูกคือ แก้ ว วาสนา โป๊ ยเซียน และ กุหลาบ เพื่อส่ งเสริ ม
ความร่ ารวย รุ่ งเรื อง โชคลาภ วาสนา นอกจากนี้ยงั มีไม้มงคลเพื่อเสริ มดวง
ชะตาคือ ไผ่ แสดงถึงความอดทนนักสู้ ราชพฤกษ์ ดอกสี เหลืองเปรี ยบได้กบั

ราศีกุมภ์ 16 ก.พ. – 15 มี.ค. (Aquarius)
ไม้มงคลที่ควรปลูกคือ ต้ นเข็ม เฟื่ องฟ้า หรือ บอนไซ บริ เวณหน้าบ้านเพื่อให้เกิด
ความมัง่ คัง่ รุ่ งเรื อง และมีชีวติ ยืนยาว ต้ นเข็ม เสริ มพลังความฉลาดเฉียบแหลม
เฟื่ องฟ้า เสริ มความสดใส รุ่ งเรื อง และ สู งส่ งให้ชีวติ บอนไซ แสดงถึงความอดทน
แข็งแกร่ ง ทนได้ทุกสถานการณ์

ความรุ่ งเรื องดัง่ ทอง
10
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เดือน เมษายน :
ราศีเมษ 16 เม.ย – 15 พ.ค. (Aries)
ไม้มงคลที่ควรปลูกคือ มะยม ทาให้มีคนนิ ยมชมชอบ มะขาม ทาให้ผคู้ นเกรงขาม
และให้ความนับถือ เฟื่ องฟ้า ทาให้ชีวติ รุ่ งเรื อง สดใส และ เบิกบาน

เดือน มีนาคม :
ราศีมีน 16 มี.ค – 15 เม.ย. (Pisces)
ไม้มงคลที่ควรปลูกคือ กล้วยไม้ เหมาะกับผูม้ ีนิสัยอ่อนโยน เยือกเย็น ทาให้เกิดความ
ประทับใจ และทาให้คนในบ้านมีจริ ยธรรม ต้ นวาสนา ทาให้มีวาสนา ความสุ ขสมหวัง
เฟื่ องฟ้า แสดงถึงชีวติ ที่รุ่งเรื อง สดใสเบิกบาน ไม้ที่ให้พลังคือ โมก กล้วย และมะม่ วง
เสริ มบารมีและคุม้ ครองบริ วาร
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คาสอน / คติธรรมที่ดี (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

“ได้ ใจแล้ ว คือ ได้ ธรรม
เดือนพฤษภาคม :
ราศีพฤษภ 16 พ.ค. – 15 มิ.ย. (Taurus)
ไม้ม งคลที่ ค วรปลู ก คื อ โมก ดอกสี ข าวของโมก ท าให้ เ กิ ด ความบริ สุ ท ธิ์ สดใส
โบราณเชื่ อว่าต้นโมกช่ วยคุ ม้ กันอันตรายจากภายนอก ความปลูกในวันเสาร์ ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ย งเหนื อ แก้ ว ท าให้มี โชคลาภ ควรปลู ก ในวันพุ ธ ทางทิ ศตะวันออก
ส้ มโอ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์
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เห็นใจแล้ ว คือ เห็นธรรม
รู้ ใจแล้ ว คือ รู้ ธรรมทั้งมวล
ถึงใจตนแล้ ว คือ ถึงพระนิพพาน”
หลวงปู่มั่น ภูริทตั โต
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พระอารามหลวงในประเทศไทย

2. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (ชั้นโท)
1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (ชั้นเอก)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรื อ วัดโพธิ์ เป็ นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราช
วรมหาวิหาร และเป็ นวัดประจารัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยัง
เปรี ยบเสมือนเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็ นที่รวมจารึ กสรรพวิชาหลาย
แขนง และทางยูเนสโกได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกความทรงจาโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ
มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ทางยูเนสโก ได้ข้ นึ ทะเบียนจารึ กวัดโพธิ์จานวน
1,440 ชิ้น เป็ นมรดกความทรงจาโลกในทะเบียนนานาชาติ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถือได้วา่ เป็ นวัดที่มีพระเจดียม์ ากที่สุดในประเทศไทย โดยมี
จานวนประมาณ 99 องค์ พระเจดียท์ ี่สาคัญ คือ พระมหาเจดียส์ ี่ รัชกาล ซึ่งเป็ นพระมหาเจดียป์ ระจา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เดิมชื่อ “วัดกลางนา” มีมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา
เนื่องจากรัชกาลที่ ๑ ทรงแต่งตั้งพระราชาคณะฝ่ ายรามัญเป็ นผูด้ ูแลคนทัว่ ไปจึงเรี ยกตามภาษา
มอญว่า “วัดตองปุ” กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิ งหนาท ทรงสถาปนาวัดนี้ข้ ึนใหม่ เพื่อเป็ นพุทธ
บูชา แล้วถวายวัดนี้เป็ นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก จึง
พระราชทานนามใหม่วา่ วัดชนะสงคราม
วัดชนะสงครามมีพระอุโบสถ เป็ นที่ประดิษฐานพระประธาน นามว่า “พระพุทธนรสี ห์
ตรี โลกเชฎฐ์มเหทธิศกั ดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดาอนาวรญาณ” เป็ นพระพุทธรู ปปูนปั้น
ลงรักปิ ดทอง ปางมารวิชยั
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ขาขัน

3. วัดบวรมงคลราชวรวิหาร (ชั้นตรี)
วัดบวรมงคลราชวรวิหาร หรื อที่คุน้ หูวา่ “วัดลิงขบ” นั้นเดิมเป็ นวัดเก่าแก่ ของชาวรามัญ
ที่อพยพหนีภยั สงครามอพยพมาจากเมืองหงสาวดี เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ของ
พระมหากษัตริ ยก์ รุ งศรี อยุธยา ก่อนพระเจ้ากรุ งธนบุรี ตั้งเมืองธนบุรีเดิมสันนิษฐานว่าวัดนี้ชื่อ “วัด
ลุงขบ” ตามชื่อผูส้ ร้าง แต่ต่อมาภาษาได้กร่ อนไป จึงกลายเป็ น “วัดลิงขบ”
วัดนี้เปลี่ยนชื่อเป็ น “วัดบวรมงคล” ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รัชกาลที่ 2 ทรงพระราชทานนามใหม่ให้ และได้ทรงสถาปนาเป็ นพระอารามหลวงเป็ นครั้งแรก แต่
ยังไม่มีผนู ้ ิยม ยังคงเรี ยกกันติดปากว่าวัดลิงขบในสมัยนั้น ครั้นต่อมาในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าให้ กรมขุนธิเบศร์บวร ปฏิสงั ขรณ์วดั อีกครั้ง
หนึ่ง แล้วพระราชทานนามใหม่อีกครั้งหนึ่งว่า “วัดบวรมงคลราชวรวิหาร” คนจึงเริ่ มนิยมเรี ยกวัด
บวรมงคล แทนวัดลิงขบมาตั้งแต่น้ นั
19
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ขาขัน

ขาขัน
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ข่าวสารจากแผนกบุคคล
การส่ ง เสริ ม เพิ่ ม อั ต รากาลังบุคลากรเพื่อมาร่วมงานกับบริษัทฯ
เนื่ อ งด้ ว ยปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในงำนบริ ก ำรในหลำยด้ ำ น
เพื ่ อ ให้ ง ำนกำรบริ ก ำรมี ค วำมสมบู ร ณ์ ม ำกที ่ ส ุ ด ซึ ่ ง 1 ในด้ ำ นงำนบริ ก ำร คื อ กำรเพิ ่ ม
บุ ค ลำกรหลำยอั ต รำ เพื่ อ บริ ก ำรแด่ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ ให้ ไ ด้ รั บ ควำมรวดเร็ ว สะดวกมำก
ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่งกำลังบุคลำกรที่ต้องกำรเพิ่มเติมในขณะนี้ ดังนี้

รับสมัครงาน
1. ผู้บริหารงานขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล
วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ, ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
มีประสบกำรณ์งำนขำยและดูแลทีมงำนขำย

2. ผู้แทนขาย แผนกวิทยาศาสตร์ / อุตสาหกรรม / โรงพยาบาล
วุฒิปริญญำโท และ ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณ
ั ฑิต สำขำเคมี, จุลชีววิทยำ,ไบโอเทค,
ฟู้ดส์ซำยน์, เทคนิคกำรแพทย์, วิทยำศำสตร์สุขภำพ, พยำบำล, หรือ สำขำใกล้เคียง
กรณีมีประสบกำรณ์งำนขำยจะพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ
ดั งนั้ น หำกท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ จะกรุ ณ ำสละเวลำในกำรแนะนำผู้ที่ ท่ ำ นพึ ง พอใจ หรือ
บุคลำกรจำกหน่วยงำนใดที่ท่ ำนพึงพอใจ มำสมัครงำนกับบริษัทฯใคร่ ข อตอบแทนพระคุ ณ ด้ ว ย
ส่ ว นลดสิ น ค้ ำ 3-5% ต่อจำนวนพนักงำน 1 ท่ำน (โดยส่วนลด 3-5% ต่อมูลค่ำยอดเงินในใบกำกับ
ภำษี 1 ใบ สูงสุดไม่เกิน 25,000 บำท) หรือให้สิทธิพักฟรีที่เรือนพักรับรองของบริษัทฯ โครงกำรแก่ง
กระจำน คันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรี 2 คืน (ต้องสำรองที่พักล่วงหน้ำก่อนเข้ำพักอย่ำง
น้อย 7 วันทำกำร โดยส่งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ)
ท่านผู้มีอุปการคุณ สามารถแจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแนะนา
ส่งผ่านมายัง คุณภูษิตา เกษาพันธ์ แผนกบุคคล
โดย โทร.0-2285-4101 หรือ 0-2285-4915-6 ต่อ 112 Fax. 0-2285-4856 หรือ
E-mail : hr.sciencetech@gmail.com

บริการพิเศษ...จากแผนกช่างบริการ
 Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของตู้ Biosafety Cabinet ที่ใช้ ยังสำมำรถใช้งำน
ป้องกัน“สารตัวอย่าง” และป้องกัน “ผู้ปฏิบัติ”รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนหรือการกระจาย
ของเชื้อออกมานอกตู้ ได้ในเกณฑ์ข้อกำหนดมำตรฐำน หรือเกณฑ์ควำมถูกต้องและปลอดภัย
เนื่องจำกจุลชีพมีขนำดเล็กมำก เราไม่สามารถจะรู้ได้โดยการมองเห็น เมื่อมีกำรรั่ว หรือฉีกขำดที่
พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งควำมเร็วลมที่สูงหรือต่ำจำกระดับมำตรฐำน
ปัจจุบันแผนกช่ำงบริกำร ได้ดำเนินกำรตรวจสอบประสิทธิภำพเครื่องทั้งที่บริษัทฯ จัดจำหน่ำย
และไม่ได้จัดจำหน่ำยมำกกว่ำ 400 เครื่อง โดยทำงแผนกช่ำงมีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกรที่
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยตรงจำกต่ำงประเทศตำมมำตรฐำน BS5726 และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภำพ สำมำรถบริกำรให้หน่วยงำนต่ำงๆ ได้ทั่วประเทศ
 Calibration for pH meter
คือ กำรตรวจสอบประสิทธิภำพของ pH meter ที่ใช้ ว่ำผลกำรวิเครำะห์ให้ค่ำ pH ได้
ถูกต้องเที่ยงตรงตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ เนื่องจำก pH meter ปัจจุบันมีมำกกว่ำ 50 ยี่ห้อ
บำงยี่ห้อหรือบำงชนิดคุณภำพค่อนข้ำงต่ำไม่สำมำรถให้ควำมถูกต้องระดับทศนิยม 1 ตำแหน่งได้
อีกประกำรหนึ่งในควำมจำเป็นที่ต้อง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช้งำนไปในระยะหนึ่ง
ย่อมคลำดเคลื่อนไปจำกค่ำมำตรฐำนที่ผู้ผลิตกำหนดไว้

 สาหรับบริการ Calibrate pH meterขณะนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งพร้อมให้บริการท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกช่ำงบริกำรตระหนักดีถึงควำมสำคัญ ควำมจำเป็น และประโยชน์
ที่ท่ำนผู้มีอุปกำรคุณจักได้รับ จึงได้ลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ ตรวจวัด ปรับแต่ง
และที่สำคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้ ความชานาญ ซึ่งได้รับกำรอบรม ถ่ำยทอดจำกบริษัทผู้ผลิต
หรือบริษัทต่ำงประเทศที่มีควำมเชี่ยวชำญ
สนใจการบริการ ติดต่อได้ที่แผนกช่างบริการ หรือเยี่ยมชมจาก www.sciencetech.th.com
หรือ กรณีเร่งด่วนสำมำรถติดต่อได้ที่ E-mail : service@sciencetech.th.com
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รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลในฉบับที่ 061
สวั ส ดี ค่ ะ ทำงกองบรรณำธิ ก ำรใคร่ ข อเรี ย นแสดงควำมยิ น ดี กั บ ท่ ำ นผู้ มี อุ ป กำรคุ ณ
ที่ได้รับรำงวัลใน ฉบับที่ 061 นะคะ ซึ่งประกอบด้วยรำยชื่อผู้โชคดีดังต่อไปนี้ค่ะ
รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเลข 39

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 2 มีนาคม 2561

หมายเลข 29

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

รายชื่อลูกค้าถูกรางวัล งวดที่ 16 มีนาคม 2561

หมายเลข 82

คุณภาพ คู่ คุณธรรม
ซายน์เทคมั่นย้า
สินค้าพร้อมบริการ

 ไม่มีผู้ถูกรำงวัล

กองบรรณาธิการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ เป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละเวลา
อันมีค่ายิ่งของท่าน ตอบคาถามร่วมสนุกกันมาด้วยดีตลอด ทางกองบรรณาธิการขออวยพรแด่
ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านให้โชคดีกับการส่งแบบสอบถามกลับมาลุ้นรางวัล ใน ฉบับที่ 062
เพื่อลุ้นโชค 1,000 บาท ต่อไปนะคะ

321/43 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
TEL. 0-2285-4101(อัตโนมัติ) FAX. 0-2285-4856, 0-2285-4178
321/43 NANGLINCHEE ROAD CHONGNONDSEE YANNAWA BANGKOK 10120
TEL.0-2285-4101(Auto) FAX. 0-2285-4856, 0-2285-4178 อภินันทนาการโทรฟรี : 1800 285 285
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